
ОТЧЕТ ЗА 2021 г. 

на Община Нова Загора 

съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните 

актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите 
 

1. Проведени обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са 

възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически 

превози с автомобилен транспорт: 

 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема 

на територията на община Нова Загора по обособени групи“, проведена през 2017 г., 

сключени договори през 2018 г. със срок на действие 5 г. до януари 2023 г.  

 

2. Действащи договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по 

намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт (съгласно чл. 71, 

т. 2 от Наредбата) през 2021 г. 

 

2.1.Договор № 72/15.01.2018 г. 

Превозвач: „ДИНАС БУС“ ООД, ЕИК: 201186595, представлявано от Наско 

Ангелов Димов. 

Вид и обхват на обществения превоз: Договорът е сключен по проведена 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема 

на територията на община Нова Загора по обособени групи“ по следните автобусни 

линии: 

Обособена позиция № 1 

Нова Загора – Радево – Сокол – Еленово – Прохорово; 

Нова Загора – Езеро - Дядово – Богданово – Любенец; 

Нова Загора – Коньово; 

Нова Загора – Коньово – Младово; 

Обособена позиция № 4 

Нова Загора – Съдиево – Каменово – Научене; 

Нова Загора – Съдиево – Каменово – р. Старо село – Злати войвода – Мин. бани – 

Сливен; 

Нова Загора – Стара Загора; 

Нова Загора – Езеро - Дядово – Богданово – Любенец – Любенова махала – Раднево; 

Нова Загора-Раднево. 

 

2.2. Договор № 80/16.01.2018 г.  

Превозвач: „СПЕЙС БУС“ ООД, ЕИК: 200041508, представлявано от Иван Боянов 

Паскалев. 

Вид и обхват на обществения превоз: Договорът е сключен по проведена 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема 

на територията на община Нова Загора по обособени групи“ по следните автобусни 

линии: 



Обособена позиция № 5 

Нова Загора – Съдиево – Каменово – р. Старо село – Злати войвода – Мин. бани – 

Сливен; 

Нова Загора – Езеро - Дядово – Богданово – Любенец – Любенова махала – Раднево; 

Нова Загора – Стара Загора; 

Нова Загора – Стоил войвода – Загорци – Събрано; 

Нова Загора-Раднево. 

 

2.3. Договор № 97/19.01.2018 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 

Вид и обхват на обществения превоз: Договорът е сключен по проведена 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема 

на територията на община Нова Загора по обособени групи“ по следните автобусни 

линии: 

Обособена позиция № 2 

Нова Загора – Кортен – Баня; 

Нова Загора – Кортен; 

Нова Загора – Ценино – Съдийско поле; 

Нова Загора – Асеновец – Брястово – Караново; 

Нова Загора – Стара Загора /през Караново/; 

Нова Загора – П. Пъдарево – Омарчево – Питово; 

Обособена позиция № 3 

Нова Загора – Радево – Млекарево – Бял кладенец – Пет могили – Новоселец – 

Радецки; 

Нова Загора – Радево – Млекарево – Пет могили – Новоселец – Радецки;  

Нова Загора – Стара Загора /през Събрано/; 

Нова Загора – Радево – Млекарево. 

 

2.4. Договори за обществен превоз № 42 и 45 от 21.03.2016 г. с възложител Община 

Сливен. 

Превозвач: „ИКАРБУС“ ООД, гр. Сливен, ЕИК: 119532045, представлявано от 

Йордан Тенев Тенев, със срок на действие до 21.03.2021 г., удължени с анекс, 

прекратени 09.2021 г. 

 

2.5. Договор за обществен превоз от 15.09.2021 г.  
Превозвач: „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен, ЕИК: 119532045, 

представлявано от Йордан Тенев Тенев, със срок на действие до 30.06.2022 г.  

 

2.6. Договори за обществен превоз: № 78/09.12.2020 г. със срок на действие до 

08.09.2021 г. и № 91/09.12.2021 г.  със срок на действие до 08.12.2022 г. с възложител 

Община Твърдица. 

Превозвач: ЕТ „РОСА – ДОНКА ТОДОРОВА“, гр. Твърдица, ЕИК: 119023786, 

представлявано от Донка Тодорова Йорданова. 

 

2.6. Специализиран превоз 

 

2.6.1. Договор № 358/14.09.2020 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 



Вид и обхват на специализирания превоз: превоз на ученици  по приложено 

маршрутно разписание – Нова Загора – Съдийско поле през учебната 2020/2021 г. 

 

2.6.2. Договор № 359/14.09.2020 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 

Вид и обхват на обществения превоз: превоз на деца от с. Ценино до ДГ „Бодра 

смяна“ гр. Нова Загора и обратно по приложено маршрутно разписание през учебната 

2020/2021 г. 

 

2.6.3. Договор № 360/14.09.2020 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 

Вид и обхват на специализирания превоз: превоз на деца от с. Пет могили до ДГ в 

с. Млекарево и обратно по приложено маршрутно разписание през учебната 

2020/2021 г. 

 

2.6.4. Договор № 501/14.09.2021 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 

Вид и обхват на обществения превоз: Договорът извършва превоз на деца от с. Пет 

могили до ДГ в с. Млекарево по приложено маршрутно разписание през учебната 

2021/2022 г. 

 

2.6.5. Договор № 502/14.09.2021 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 

Вид и обхват на специализирания превоз: превоз на деца от с. Ценино до ДГ „Бодра 

смяна“ гр. Нова Загора и обратно по приложено маршрутно разписание през учебната 

2021/2022 г. 

 

2.6.6. Договор № 503/14.09.2021 г. 

Превозвач: „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД, ЕИК: 119519273, представлявано от 

Денчо Йорданов Денчев. 

Вид и обхват на специализирания превоз: превоз на ученици  по приложено 

маршрутно разписание – Нова Загора – Съдийско поле през учебната 2021/2022 г. 

 

2. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и 

съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема 

на предоставените им други права, ако има такива превози /съгласно чл. 71, т. 3 

от Наредбата/ 

3.1. Общо размер компенсации и субсидии: 

3.1.1. Компенсации за безплатен превоз на ученици по чл. 19, т. 8 от ЗАП: 79 341.01 

лв. 

3.1.2. Компенсации за безплатни / намалени цени пътувания – 0.00 лв. 

3.2. Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвачи: 

3.2.1. „ДИНАС БУС“ ООД  - Договор № 72/15.01.2018 г. – 15 766.70 лв. 

3.2.2. „СПЕЙС БУС“ ООД – Договор № 80/16.01.2018 г. 8 312.20 лв. 

3.2.3. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД  - Договор № 97/19.01.2018 г. – 33 348.00 лв. 

3.2.4. „ИКАРБУС“ ООД – общо по Договори № 42 и 45/21.03.2021 г. - 235.45 лв. 

3.2.5. „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД –Договор ОТ 15.09.2021 г. - 124.00 лв. 



3.2.6. ЕТ „РОСА – ДОНКА ТОДОРОВА“ - Договори № 78/09.12.2020 г. и № 

91/09.12.2021 г. – 215.60 лв. 

3.2.7. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД  - Договор № 358/14.09.2020 г. – 1 985,46 лв. 

3.2.8. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД  - Договор № 359/14.09.2020 г. – 1 214.40 лв. 

3.2.9. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД  - Договор № 360/14.09.2020 г. – 5 188.80 лв. 

3.2.10. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД  - Договор № 501/14.09.2021 г.– 8 400.00 лв. 

3.2.11. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД - Договор № 502/14.09.2021 г. – 2 520.00 лв. 

3.2.12. „ЗАГОРА ТРАНС – ДД“ ООД - Договор № 503/14.09.2021 г. – 2 030.40 лв. 

 

 


